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  مقدمه 
  معرفی محصول -1

 Olea  از جـنس  Oleoideae زیر خـانواده و  Oleaceae خانوادهیتون گیاهی است از ز
میـوه زیتـون بـا    . نامیـد  europeae آن رااروپا دانسته است لذا گونـه   آن را منشأکه لینه 

  یـک در  .رود میبه شمار  ها میوه ترین پرارزشو  ترین مغذياز  یکی ، آنتوجه به ترکیبات 
 10گرم چربـی،   20گرم آب،  60کالري انرژي،  224متوسط  طور بهرم میوه زیتون گ صد

میـزان کلسـیم آن برابـر     .گرم امالح وجود دارد 3/0گرم مواد قندي، یک گرم پروتئین و 
این مقدار حتی از کلسـیم شـیر   . است شده  گزارشگرم میوه  100در هر  گرم میلی 122

ارزش غـذایی ایـن میـوه را     Eو  A هـاي  یتـامین وهمچنـین وجـود    .گاو نیز بیشتر است
 هـاي  بیمـاري ها، یبوسـت،  از قدیم براي معالجه انواع قولنج یتونز روغن. دهد میافزایش 

درصد  90تا  76با داشتن  یتونز  روغناست که  شده  ثابت و رفته کار بهپوستی و جلدي 
بلکه در رفـع کلسـترول نیـز     ،دهد نمیکلسترول را رسوب  تنها نه ؛نشده  اشباع ها چربیاز 

انـواع کنسـروي سـبز و سـیاه، شکسـته، شـور و        صورت بهزیتون  میوهمصرف  .است مؤثر
  ).1385 ،محمدي گل( است پرورده یتونز

در سال جز مناطق خشک و  متر میلی 200ایران با دارا بودن متوسط بارندگی حدود 
  .)1397 ،نام بی( شود محسوب می خشک نیمه

بوده ) منطقه طارم سفلی(محصوالت باغی کشور و استان قزوین  ترین مهمزیتون یکی از  
 80که بیش از  است تارهک 8500بر   بالغدر استان و در حال حاضر سطح زیر کشت آن 

 ترین مهمزیتون یکی از . )1395 ،نامبی( دهد را رقم زرد تشکیل می ها باغدرصد این 
براي تولید روغن و تهیه کنسرو اهمیت  میوه آن زیرا ،شود میگیاهان روغنی محسوب 

همچنین سازش خوب درخت زیتون به شرایط  .)Verma and Singh, 1992( داردزیادي 
زیتون یکی از گیاهان مقاوم به شرایط خشک و  .است شده  شناخته خوبی بهخشکی 

- میوه که اهمیت اقتصادي خاصی در صنعت ).Dichio et al., 2000( است خشک نیمه
 درخصوص زیتون .)Arzani and Arji, 2002( خواهد داشتیران در آینده نزدیک کاري ا

یکی از  .وجود دارد مشکالت زیادي در میزان عملکرد، کیفیت و تداوم باردهی منظم
 هاي باغ عرصهدر  در کشور ما متأسفانه .است اي تغذیه هاي ناهنجاري ،دالیل این امر

، ها خاكسرشت ع کمبودها، آهکی بودن عدم شناخت واقعی از نو به دلیلزیتون 
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آبیاري، میزان حساسیت درختان به عناصر غذایی و منحصر  هاي آببودن  بیکربنات
نیتروژن و فسفر، تغذیه متعادل زیتون به  هاي باغنستن مصرف کودهاي شیمیایی در دا

 ،اي تغذیه هاي ناهنجاريرعایت نشده و نتیجه آن ظهور یک سري از مشکالت ناشی از 
  ).1384 ،و سماوات ملکوتی( افت عملکرد و پایین آمدن کیفیت میوه شده است

  
  زیتون شناسی گیاه -1- 1

شـدید زمسـتانه    هاي یخبندانو در مناطقی که خطر  است اي مدیترانهزیتون گیاهی 
 4تـا   2هـر   ي درخت زیتـون ها برگ .اقدام به کشت آن نمود توان میوجود نداشته باشد 

جـوان روي شـاخه ظـاهر     هـاي  بـرگ  سـاله  همه صورتی کهبه  کند می خزان بار یکسال 
رنـگ   استمتفاوت  گوناگونهاي ابعاد آن در واریته سبز تیره متقابل و ها برگ. گردند می

بافـت مـومی و در سـطح تحتـانی      الیـه   یـک سبز تیره و پوشیده از  ها برگسطح فوقانی 
فوق موجب کاهش تبخیـر رطوبـت و    وجود دارد که دو عامل اي نقره اي ستاره هاي کرك

 اززیتون معمـوالً دیرتـر    هاي گل. شوند میافزایش توان مقاومت در مقابل خشکی و گرما 
و هـر خوشـه از    اي خوشـه بـه صـورت    ها گل. شود میدرختان میوه شکوفا  سایر هاي گل

سـفید صـدفی و    هـا  گـل رنگ . گل است 25تا  8داراي  کههایی تشکیل یافته چه خوشه
کامـل   هاي گل، اند نوع 2بر  ها گل. هستند اي خانه 2 پرچم و مادگی 2گلبرگ و  4راي دا

 ها گلتعداد  .ناقص که فقط اندام نر دارند هاي گلنر و ماده هستند و  هاي اندامکه داراي 
تلقیح توسـط بـاد   . دنگردتبدیل به میوه می ها گلدرصد  3تا  1 ولیزیاد است  العاده فوق

 شـناخته عوامـل   تـرین  مهـم با مادگی از  ها گردهعدم سازگاري  .گیرد می و حشرات انجام
هـاي  است که در واریته دار هستهزیتون گوشتی و  میوه .در زیتون است دگر باروري شده 

دیده  طرف  یکو داراي انحناء در  دار نوك، دراز، اي گلولهبه اشکال گرد، بیضی،  گوناگون
میوه زیتون سفت، پوست آن صاف و  .استگرم متفاوت  12وزن میوه از یک تا . شوند می

بـه بـنفش تغییـر رنـگ      نهایـت  درابتدا سبز که  آن رنگ و براق، گوشت نرم و بسیار تلخ
قسـمت هسـته میـوه چـوبی و مغـز آن       .استگوشت معموالً چسبیده به هسته . دهد می

  .)1381 ،و همکاران مسچی( استگوشتی 
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 گیاهی نیازهاي -2- 1

 .مالیم است هاي زمستانمرطوب با  و گرم يوهوا آببا  اي مدیترانهاهی زیتون گی
-2000 درجه و ارتفاع از سطح دریا 27-37بیشتر در عرض جغرافیایی  زیتون کاشت
مناسب این گیاه . است کشت قابلدرصد نیز  50شیب  و تا گرفته  انجاممتر  1500

تحمل  که طوري به ،است تحمل به سرمانسبتاً زیاد م اي اندازه تا و مناطق نیمه گرمسیري
زیر  گراد سانتیدرجه  12زیر صفر براي درختان جوان و تا  گراد سانتیدرجه  9تا  آن

 .نماید میدرجه باالي صفر تحمل  50رما را تا گ و است و بارورصفر براي درختان مسن 
دوره رشد میانگین دما در طول  .استماه در سال  6تا  5بین  رشد زیتوني  طول دوره

 درصد 70-30 افشانی گرده طی در موردنیاز مقدار رطوبت و گرادسانتیدرجه  35-25
 40-50 آن و عمر اقتصادي کند میسالگی شروع به باردهی  5-7سن از  زیتون .است
آن  افشانی گردهعامل  و خود بارورغیر  و خود بارور صورت بهوضعیت تلقیح  .استسال 

  .)1388 ،نام بی( است )زنبورعسل(یا حشرات  باد
  

  ینیاز خاک -3- 1
 ايویژهو حساسیت  دهد  و محصول رشد کرده ها خاك در اغلب تواند می زیتون

تحمل  خوبی بهرا ) شوري و قلیائیت نسبی( معمول خاك هاي محدودیتنداشته و اغلب 
که حاوي  هایی خاكدر برابر آهک خاك حساس نبوده و حتی در  همچنین .کند می
غنی از که سبک با بافت متوسط تا  ییها خاك .دکن میرشد  خوبی بهند هست آهک% 35

خاك  pHاسیدیته یا  بهترین .بسیار مناسب هستند رشد زیتونبراي  باشند می مواد آلی
 موسمیلی 4کمتر از  براي زیتونمناسب خاك شوري  .است 5/6- 8 زیتون براي کاشت

و ودهاي شیمیایی پرمصرف ک در کناریز استفاده از مواد آلی ن .استمتر  سانتی بر
 هايویژگی ،کهبعالوه این .باشد مؤثرهرچه بهتر این عناصر  در جذبتواند می مصرف کم

 ریزجاندارانفعالیت  بخشیده واري رطوبت را نیز بهبود فیزیکی خاك و قابلیت نگهد
  ).1389 ،محمدي گلو  مستشاري( گردیدنیز بهتر خواهد  زيخاک

  
  
  



                              زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف اصول                                     4
 
  بیآز نیا -1-4

 مناسب و در مناطقی که میزان بارندگی شتهتون مقاومت نسبی به خشکی خاك دازی
هر درخت نیاز آبی ساالنه  .دیم کشت شود صورت به تواند میدارند  متر میلی 400ساالنه 

ماه  تا خرداد تنش آبیاري از بهمن .استدر هکتار  مترمکعب 4500-5500بالغ زیتون 
را با اختالل روبرو  شاخسارهادهی، تشکیل میوه و رشد ل، شکوفهگ هاي جوانهنمو  تواند می

سبب کوچک ماندن میوه و  تواند میماه  کمبود رطوبت خاك بین خرداد تا مرداد .سازد
میوه  و اندازه کاهش کیفیتماه نیز سبب  تنش آبی در طی شهریور. چروکیدگی آن شود

 .شود می) آوريسال(ناوب باردهی پدیده ت سبب کاهش تونزیآبیاري منظم باغ . شودمی
متر از کآب شوري  تواند میزیتون . است 5/6-8 اسیدیته ،آبیاري براي آباسیدیته بهترین 

بر  گرم میلی 1-2ر بور مجاز در آب حدود امقد .تحمل نمایدنیز را دسی زیمنس بر متر  8
  .)1388 ،نام بی( استلیتر 

ه ریش محدوده در آب نگهداري فیتظر بردن باال وکنترل و حفظ رطوبت  براي
و  کنند عمل اسفنج مانند که مواد قادرند این. کرد استفاده الرطوبهجاذب مواد از توان می
-پیت و تورب مانند مواد برخی .دهند قرار گیاه اختیار در تدریج به و ذخیره خود در را آب

بهتر  جذب ،اي هتغذی وضعیت بهبود باعث، آب نگهداري ظرفیت افزایش بر عالوه ماس
ز نی دامی کودهاي از استفاده ،شوند میخاك  مغذي مواد نگهداري و عناصر غذایی

  .باشد مؤثر رطوبت نگهداري و جذب در تواند می
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  تشخیص کمبود عناصر غذایی هاي روش -2
  آزمون خاك -2-1

ر عناصغلظت  تعیین ویژه به، خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگیك خان موآزانجام  با
تا  كیط خااشر این است که دهنده نشان شود که میمشخص ك خا در جذب  قابلیی اغذ

چه و ست ا مناسب رنتظارد امود ستیابی به عملکره و دشد بهینه گیار تأمیناي بر چه حد
به همراه آزمون خاك  آزمون ،دیگر  عبارت به. دهد بواخو موردنیاز زیتونشد اي ربر، يعناصر
 هاي گیري تصمیم ك درخا و ضعفت قو از نقاط آگاهی پیشي ابرروش مناسبی برگ 

نتایج س ساابر و طریق  این است که از برجسته آنت جمله نکا از .استمدیریتی 
 :شاملك خان موآزبرنامه . م دادنجارا امناسب  توصیه کودي توان می آمده دست به

 كخااز صحیح  برداري نمونه 

 صر اعنقیق غلظت دتعیین  منظور بهآب ك و خاه مایشگاك در آزتجزیه صحیح خا
 .كخاه در گیا استفاده  قابل غذایی

 ديتوصیه کو رائهو امایشگاهی آزتفسیر نتایج  -

ها و  با توجه به شکل هندسی باغ، در بین ردیفزیتون هاي  برداري خاك براي باغ نمونه
بیشترین زیرا  است متري سانتی 30-60و  0-30از دو عمق  انداز درخت از قسمت سایه

زمان  .ي مواد غذایی درخت در این اعماق قرار دارند کننده هاي جذب محل تجمع ریشه
 صورت به بهار اوایل تا زمستان منطقه از اواخر برداري از خاك، با توجه به مناسب نمونه

  .)1375 ،و احیایی امیري( است مرکب براي هر عمق
  

     
  برداري از خاك با اوگر نمونه -1شکل 
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  عناصر غذایی در خاك د بحرانی غلظتحدو
گاهی و آ .تغذیه صحیح یکی از اصول اولیه دستیابی به کشاورزي پایدار است 

باغی  تبهینه غلظت عناصر غذایی در خاك، برگ و میوه محصوال حدودشناخت از 
افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي، نیل به کشاورزي پایدار  سوي بهگامی  کشور

 ،یکجدول  در. است در کشورباکیفیت برتر  توأمتولیدات کشاورزي  ادراتو افزایش ص
 .است شده  دادهآهکی نشان  هاي خاك در عناصر غذاییحد بحرانی غلظت 

  
  )1384 ملکوتی و همکاران،(  حد بحرانی غلظت عناصر غذایی در خاك - 1جدول 

 بور مس منگنز روي آهن پتاسیم فسفر آلی کربن  نام عنصر

واحد 
 گرم بر کیلوگرم میلی درصد  گیري دازهان

 1 1 8 1 10  250-300 7-10  < 2  حدود بحرانی

  
  آزمون گیاه -2-2

ب محسو عناصر غذایی فمصر و توصیهد کمبوخت شنا هاي راه ازیکی  تجزیه گیاه
ح صالن امکاا ،دشوداده شد تشخیص ر در ابتداي عناصر غذایی کمبود اگر .دشومی

د و کمبوه تجزیه گیا. فترهد است نخول از دمحصو و کیفیتد رـعملکو ته ـشد داوـجو
تجزیه  عنصر در یک دکمبو که هنگامی. دـهدـیمن اـنش را عناصر غذایی بود بیشیا 

 تواند نمییی اغذ مصرف عنصر ازجملهد وـع کمبـفر هاي روشل عماا ،مشخص شد گیاه
. استار ثرگذا  بعدل سا گیري تصمیماي رـتر بـبیش مذکور نتایج ینابنابر .دقع شووا مؤثر

در تجزیه برگ آن  ،زیتون در گیاهبهترین زمان براي تعیین وضعیت عناصر غذایی 
 ازنظرابتدا باغ  زیتون هاي باغآزمون گیاه در براي  .)1388 ،نام بی( است تابستان اواسط
مساوي تقسیم  هايبخشبه ) ...سن، نوع درخت، گونه و (درختان از قبیل  شرایط

و برداري انتخاب  اصله درخت در هر کرت براي نمونه 10تا  8سپس تعداد  ،شود می
 انجام برداري نمونه جوان هايشاخه وسط از یافته توسعه کامالً هاي برگاز  سپس

ي کودي براساس  توصیه نهایت در و انتقال یافته به آزمایشگاهسپس  ها نمونه .گیرد می
  .شود ایج، انجام مینت تفسیري برگی و  نتایج تجزیه
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  از درختان برداري نمونه - 2 شکل

  
  ظاهري کمبود عناصر غذایی عالئم - 2-3

  پرمصرفعناصر غذایی  -2-3-1
  کمبود نیتروژن

ر د مطلوب مدیریت اعمال و زیتون است رشد در ضروري و مهم يعنصر نیتروژن
ر طو به در برگ ننیتروژ مقدار .ستاضروري  و الزم زیتون هاي باغدر  عنصر این مورد

د کمبو اثر در .گذاردمی تأثیر شاخسارها رشد و عملکرد میوه، تشکیل روي بر مستقیم
ز ا ها شاخسار و ریزندمی و شدیداً شده زرد و کوچک زیتون درختان هاي برگ نیتروژن،

تعداد  کاهش موجب همچنین نیتروژن کمبود .رود می از بین ها آن انتهاي و بازمانده رشد
مسچی و ( )3 شکل( دهد میکاهش  شدت به را درخت و عملکرد شده گل هاي جوانه

   .)1381 ن،همکارا
  

  
  زیتون در برگ نیتروژنکمبود  -3شکل 
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  کمبود فسفر
ر عنصـ  گیـاه  ایـن  زنـدگی  در زیتون سلولی هسته دهنده تشکیل عامل عنوان فسفر به

ز فتوسنت و مریستمی افتب رشد آلبومین، تشکیل سلولی، در تقسیم آن نقش و بوده اساسی
 قرمزرنـگ  و کوچـک  هـا  بـرگ  ،کمبـود  شـرایط  در .)1376درویشـیان،  ( است بسیار مهم

و  باشـند  می طبیعی یا تیره ها سبز برگ پائینی بخش و روشن سبز ها برگ نوك. شوند می
   .(Bergmann, 1992) )4 شکل( نقاط کلروزي ممکن است در پاییز یا زمستان ظاهر شوند

 

  
  زیتونکمبود فسفر در برگ  - 4شکل 

  

  کمبود پتاسیم
ه سازند نقش که طوري به بوده ضروري عنصري زیتون رشد رویشی در دوره پتاسیم

 افتاده ظاهري درخت پتاسیم در کمبود .نیست جایگزینی قابل دیگري عنصر هیچ بان آ
 فاصله و کم هاشاخسارِ رشد .نیست قامت راست و داشته مجنونبید شبیه آویزانو 

طبیعی است و رنگ  هاي برگاز  تر کوچککمی  ها برگاندازه  .است کوتاها ههمیانگر
 هاي برگپایینی درخت زردي بیشتري از  هاي برگ و سبز مایل به زرد است ها آن

  .(Ferguson et al., 1994) )5شکل( دهند میانتهایی نشان 
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  زیتون در برگ کمبود پتاسیم -5شکل 

  
  مبود منیزیمک

آب  جذب ،ها پروتئین سنتز ،فتوسنتزعنصر قسمتی از کلروفیل گیاه بوده و در  این
کنند مانند  در درختانی که تولید روغن می منیزیم .است مؤثرخاك  ازتوسط گیاه 

 هاي برگاین عنصر  کمبوددر اثر  .زیتون، نقش مثبتی در افزایش روغن تولیدي دارد
 ها برگ ،از ریزش پیش .ریزد می درنهایتو  شود مینکروزه و سپس  پایینی کلروزه شده

ظاهري  ها میوه و شود نمیو حالت نکروزه در جوانه انتهایی دیده  درآمدهنواري  صورت به
  .)Marcelo et al., 2002) (6شکل ( دارند هزرد و کلروز

  

  
  در برگ زیتون کمبود منیزیم -6شکل 
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  کلسیمکمبود 
 شود میاز بین رفته و باعث  شاخسارهاتهایی جوانه ان ،در اثر کمبود کلسیم در زیتون

صـورت کمبـود شـدید،     در .دنجانبی زیادي، زودتر از موعد تشکیل شـو  شاخسارهايکه 
رنـگ و انـدازه    نظـر  از شاخسـارها انتهایی  هاي برگ که این باوجود .رود میدرخت از بین 
 ،شـود  نمـی دیده عالئم کلروز و پراکنده است  صورت به ها میوهتولید ولی  طبیعی هستند
قسـمت   اوقـات  برخـی در درختان با کمبود کلسیم ضعیف اسـت و   ها ریشهرشد و توسعه 

   .(Ferguson et al., 1994) )7شکل ( شود میژالتینی  ها ریشه انتهایی
  

  
  در برگ زیتون کمبود کلسیم -  7 شکل

  
  )ها ریزمغذي( مصرف کمکمبود عناصر غذایی  عالئم - 2-3-2

  آهنکمبود 
- می پیدا نمود جوان هاي برگ ویژه دربه برگی بین کلروز صورت به زیتون در آهن کمبود

 ازر سبزت ها رگبرگ .دارند سفیدرنگ ظاهري و بوده کوچک آهن، دچار کمبود هاي برگ .کند

 میوه چنین و ریزند می شاخسارها انتهائی هاي برگ در نهایت و هستند ها رگبرگ بین نواحی

   ).1381 ،همکارانمسچی و ( )8شکل ( هستند زردرنگ مشخص طور به درختانی

  
  زیتون برگ و میوه در کمبود آهن - 8شکل 
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  کمبود روي
و  شود میپیر ظاهر  هاي برگدر  زردرنگ هاي لکهدر زیتون در شرایط کمبود روي، 

هستند و نیز در اثر  تر روشنجزئی سبز و  طور بهپیر  هاي برگجوان نسبت به  هاي برگ
در  ها برگجاروئی شدن (و حالت رزت  یابد میکاهش  شاخسارهارشد  کمبود روي

 رسند میدرختان زودتر بالغ شده و  هاي میوهبا کمبود روي،  .شود میایجاد ) ها سرشاخه
   .(Bergmann, 1992) )9 شکل(

  

  
  زیتونکمبود روي در برگ  - 9شکل 

  کمبود بور
موجب کاهش  ،زیتون دارد (Fruit set)بور عالوه بر نقشی که در تشکیل میوه      
 هاي گلر براي تمایز وهمچنین ب .شود می (shot berry)پارتنوکارپ  هاي میوهتعداد 
اثر  در .استآوري زیتون است و یکی از عناصر مهم در کاهش سال موردنیاززیتون 
افزایش  ها میوهو ریزش  یافته  کاهشمیوه  و تشکیل شده نوك برگ دچار خشکی کمبود

کاهش  درنهایتو  دندار برمیترك  شده و بدشکلمانده نیز باقی هاي میوهده و نمو اپید
   .)1381همکاران مسچی و ( )10 شکل( شود میشدید محصول را باعث 

  

  
  زیتونو میوه  برگ بور درکمبود  - 10شکل 
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  کمبود منگنز
ا پیدجوان نمود  هاي برگکلروز برگی در  صورت بهعالئم کمبود منگنز در زیتون 

 ها پروتئین آنزیمی، فتوسنتز و سنتز هاي سیستممنگنز در فعال کردن بسیاري از  .کند می
  .(Ferguson et al., 1994) نقش دارد

  

  کمبود مس
دهی غیرطبیعی ت و شاخهزِها و ایجاد حالت رکمبود مس موجب کوتاه شدن میانگره

 .است شده  گزارش ندرت به ویندر استان قز کمبود این عنصر در زیتون. شود میدر زیتون 
 جبران نمود ماه  فروردینسولفات مس در اواخر  پاشی محلولبا  توان میکمبود مس را 

  .)1389، محمدي گلو  مستشاري ؛1381 ،و همکاران مسچی(
  

  زیتون برگ غذایی در عناصر بود بیشو  بهینه ،کمبود حدود -2-4
نجام آزمون خاك براي توصیه کودي معموالً ا زیتونی ریشه درختان ظر به گستردگن

حد مناسب . کاربردي نداشته و بهتر است توصیه کودي بر مبناي تجزیه برگ انجام گیرد
 :به شرح زیر استزیتون  غلظت عناصر غذایی در

  
زیتون در یک خاك مصرف در برگ  ي عناصر غذایی پرمصرف و کم بهینه غلظت - 2جدول 

  )1384 مکاران،هملکوتی و ( *آهکی

  .استو نحوه تغذیه متغیر  مدیریت ارقام فوق با توجه به رقم، شرایط اقلیمی، نحوه*

  
  
  
 

 نام عنصر

ژن
ترو

نی
  

سفر
ف

یم  
اس

پت
یم  

لس
ک

زیم  
منی

  

هن
آ

گنز  
من

وي  
ر

س  
م

  بور  

  بر کیلوگرم گرم میلی  درصد گیري واحد اندازه

  40  15  35 110  150  6/0  5/2  90/1  25/0 8/2 مقدار بهینه



 13                                     زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف لاصو

 

 

  غلظت عناصر غذایی در میوه زیتون در یک خاك آهکی  حد مطلوب - 3جدول 
  )1384 ملکوتی و همکاران،(

 
   کنسروي زیتونحد مطلوب غلظت عناصر غذایی در میوه  -4 جدول

  )1384 ملکوتی و همکاران،(

  

نسبت به رقم گیاه، موقعیت جغرافیایی محل، نحوه مدیریت،  تواند اعداد حد مطلوب می 
مربوطه  کارشناسانتفسیر نتایج بر عهده  رو ینا ازمتفاوت باشد،  برداري و عملکرد نحوه نمونه

  .است
  

  هرویشی و زایشی گیا بر ساختارشوري اثرات  -2-5
 منـاطق  در  زیتون زیرکشت سطح گسترش محدودکننده مهم عوامل از شوري یکی

در  تـوازن  عدم ودر برخی عناصر  تیمس اثر شوري باعث تنش .ستا ایران و خشک گرم
 مقـاوم  نسبتاً و ستر شیریناي گونه زیتون. شود می اي تغذیه وضعیت و گیاه یونی روابط

 زیتـون  در شـوري  تنش از مشخص هاي نشانه .)Hartman et al., 1966( است شوري به

 پژمردگـی  بـرگ،  پیچیـدگی  بـرگ،  کلـروز  و نوك برگ سوختگی رشد، کاهش از عبارت

نـوك   سـوختگی . ستها برگ ریزش و ها شاخه شدن پژمرده ،ها ریشهشدن  نکروزه ،ها گل
  . )Lioyd et al., 1987( شـود  مـی  ظـاهر  جـوان  هـاي  برگ از زودتر بالغ هايبرگ در برگ

 نام عنصر

ژن
ترو

نی
  

سفر
ف

یم  
اس

پت
یم  

لس
ک

زیم  
منی

  

هن
آ

گنز  
من

وي  
ر

س  
م

  بور  

  بر کیلوگرم گرم میلیدرصد                                                                  گیري واحد اندازه

  20-30  4-5  8-10 5 -6  15 -20  1/0  15/0  2/1  12/0 5/0 مقدار بهینه

 منگنز  آهن  منیزیم  کلسیم پتاسیم  فسفر نیتروژن

 )تر وزنگرم   100گرم در  میلی( گرم

6 3 9 94 4 3 25/0 

 نیترات قند کل کخش ماده C  ویتامین مس روي

 )بر کیلوگرم گرم میلی( )درصد( ) تر وزنگرم   100گرم در  میلی(

25/0  2/0  2 16 - - 
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(Gucci and Tattini, 1997) ا هـ  نشـانه  ظهـور  بـراي  نمک غلظت میزان که دادند نشان
ت وضـعی  و تـنش  دوره رشد، محیط گیاه، سن رقم، نظیر یگوناگون فاکتورهاي به بستگی
ش کـاه  هـا  سـت ر شـیرین  از بسیاري در اسیمپت غلظت شوري، تنش اثر در .دارد محیطی

و  اسـت  پیـر  هـاي  بـرگ  و ها ریشه در پتاسیم کاهش یشترینب .)Gorham,1985( یابد می
ا ر جـوان  هـاي  بـرگ  در پتاسیم از باالیی نسبت نگهداري توانایی زیتون که شده  مشاهده

ک نمـ  در دموجـو  ظرفیتی تک اسمزي هاي کاتیونا ب مقابله در است ممکن عمل این .دارد
د یاب می تجمع زیتون گیاه هاي در شاخه یگوناگوني هاصورت به کلر .باشد خارجی محیط

ن تـوا  مـی  کـل  در ).1376 ،موسـوي ( اسـت  سدیمز ا کمتر معمول کلر و انتقال جذب ماا
ی هـوای  هاي قسمت در رشد کاهش این و شود می گیاه رشدش کاه باعث شوري که گفت

یون ل انتقا و جذب محدودیتت قابلی با زیتون در شوري به تمقاوم .است ریشه از بیشتر
Cl و Na هـاي  غلظت کاتیون ،تنش هنگام در. است هوایی اندام سمت به ریشه منطقه از 
Ca، k، Mg از بیشـتر  ریشه در ها کاتیون لظتغ اهشک در شوري تنش ثرا و یافته کاهش 

است که  هپژوهشی نشان داد هاي افتهی .)1385 رضایی و همکاران،( ستا ها سایر قسمت
رقـم بـه شـوري و رقـم زرد و      ترین حساسرقم آمیگدال زیتون در مقایسه با سایر ارقام، 

مچنین رقم دکل وضعیت بهتري نسبت به رقم آمیگدال ه. ارقام بودند ترین مقاومشیراز، 
  ).1394 ،همکارانو  علیایی( رددادر مقاومت به شرایط شور 

  

  طارم منطقهزیتون  هاي باغخاك  يها ویژگی -2-6
 نظر ازباغ زیتون رقم زرد از شهرستان طارم که  40 مدت سه سال در به یپژوهش

لحاظ باغبانی از مدیریت مطلوبی  هخاك و عملکرد محصول متفاوت ولی ب هاي ویژگی
 زیربه شرح پژوهش  نتایج انجام پذیرفت که برخوردار بودنددر آبیاري و هرس  ویژه به

  ).1389 ،محمدي گلمستشاري و ( است
  

  زیتون طارم هاي باغشیمیایی خاك  هاي ویژگی - 1- 2-6
 يها باغاز شیمیایی  هاي ویژگیتعیین  عناصر و گیري اندازه برايابتدا نمونه خاك 

 30-60و  0- 30هکتار یک نمونه مرکب از عمق  5مرکب به ازاي هر  صورت به شده انتخاب
زیر وضعیت  جداول .خاك آنالیز گردید هاي نمونهس سپ خاك تهیه شد متري سانتی
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 طارم زیتون هاي باغ را درو شوري خاك  اسیدیته وضعیت آهک، ،پراکنش عناصر غذایی
 )1384 ملکوتی و همکاران،( هاي توصیهحدود بحرانی عناصر غذایی براساس  .دهد مینشان 

  .صورت گرفته است
  

  )1389 ،محمدي گلمستشاري و (طارم  نشهرستا هاي باغخاك در  pHپراکنش  - 5 جدول
pH 8>  6- 8  عمق خاك  

  درصد پراکنش
30-0  100  0  
60 -30  95/86  05/13  

  
  )1389 ،محمديگلمستشاري و (طارم  شهرستان هاي باغدر پراکنش شوري خاك  - 6 جدول

  شوري
  4>  2-4  0-2  عمق خاك

Cm )دسی زیمنس بر متر(  

  درصد پراکنش
30-0  82/47  78/34  4/17  
60 -30  52/56  44/30  04/13  

  
  طارم  شهرستان هاي باغدر خاك ) آهک(پراکنش کربنات کلسیم  -7 جدول

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  کربنات کلسیم
  15-20  10- 15  5-10  0-5  عمق خاك

Cm  درصد  

  درصد پراکنش
30-0  34/4  08/26  24/65  34/4  
60 -30  34/4  44/30  88/60  34/4  

  

  طارم  شهرستان هاي باغدر عنصر کربن آلی خاك  پراکنش -8 جدول
  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  کربن آلی
  1>  5/0-1  0- 5/0  عمق خاك

Cm  درصد  

  درصد پراکنش
30-0  4/17  08/26  62/56  
60 -30  82/47  47/43  71/8  
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  طارم  شهرستان هاي باغدر پراکنش عنصر فسفر خاك  -9 جدول
  )1389 ،محمدي گلمستشاري و (

  فسفر
  15-20  10- 15  5-10  0-5  عمق خاك

Cm  )بر کیلوگرم  گرم میلی(  

  درصد پراکنش
30-0  43/30  04/13  0  53/56  

60 -30  12/39  08/26  0  78/34  

   
  طارم  شهرستان هاي باغدر پراکنش عنصر پتاسیم خاك  -10 جدول

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  پتاسیم
  250>  250- 150  150< عمق خاك

Cm  )بر کیلوگرم  گرم لیمی(  

  درصد پراکنش
30-0  18/18   18/18  62/63  

30-60  27/27  81/31  90/40  

  
  طارم  شهرستان هاي باغدر عنصر آهن خاك  پراکنش - 11 جدول

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  آهن
  15>  5-10  0-5  عمق خاك

Cm  )بر کیلوگرم  گرم میلی(  

  درصد پراکنش
30-0  09/26  48/43  43/30  

60 -30  43/30  82/47  74/21  

  
  طارم  شهرستان هاي باغدر بور خاك پراکنش عنصر  -12جدول  

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  بور
  3>  1-3  >1  عمق خاك

Cm  )بر کیلوگرم گرم میلی(  

  پراکنش درصد
30-0  09/26  56/69  35/4  

60 -30  91/73  09/26  0  
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  طارم  شهرستان هاي باغدر پراکنش عنصر مس در خاك  - 13جدول 
  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  مس
  3 >  1-3  >1  عمق خاك

Cm  )بر کیلوگرم گرم میلی(  

  پراکنش درصد
30-0  74/21  52/56  74/21  
60 -30  74/21  4/17  86/60  

 
  طارم  شهرستان هاي باغدر خاك  پراکنش عنصر منگنز -14جدول  

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

  منگنز
  10 >  5-10  عمق خاك

       Cm                                       )گرم بر کیلوگرم میلی(  

  پراکنش درصد
30-0  74/21  26/78  
60 -30  4/17  6/82  

  
  طارم  شهرستان هاي باغدر پراکنش عنصر روي خاك  -15جدول 

  )1389 ،محمديگلمستشاري و (

    
  طارمشهرستان  زیتون  هاي باغ اي تغذیهوضعیت  -2-7

 نظر ازمتنوعی  هاي محدودیت ان دادنش صورت گرفته در منطقه اي تغذیه هاي بررسی
با مراجعه به ارقام عملکرد براي هر  .ردزیتون وجود دا هاي باغکمبود عناصر غذایی در 
و  کلسیممربوط به  آمده  دست بهکه کمترین عملکرد  شود میعنصر این نتیجه حاصل 

 برخالفکه  دهد میاین نتایج نشان . است روي و مسو بیشترین مربوط به عنصر  منیزیم
عمومی بر  طور به و هدر منطقه وسعت بیشتري داشت منیزیمو  کلسیمکمبود  انتظار

  .منفی گذاشته است تأثیرعملکرد 

  روي
  3>  1-3  عمق خاك

       Cm                                       )گرم بر کیلوگرم میلی(  

  پراکنش درصد
30-0  4/17  6/82  
60 -30  4/17  6/82  
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 ترتیببه طارم  هاي باغدر  DOPبراساس نرم  همیت و اولویت نیاز غذاییا
Ca>Mg>N>Fe>Mn>K>P>B>Cu>Zn عناصر کلسیمها براساس این داده. است ،

ه منطق عناصر در از مابقی تر کننده تعیینمبودشان کبه ترتیب  و آهن نیتروژن منیزیم،
 .)1389 ،محمديگلو  مستشاري( است

  
رقم  زیتوندر برگ  مصرف کمغذایی پرمصرف و  استاندارد عناصر غلظتمیانگین  -16جدول 

  )1389 ،محمديگلمستشاري و ( زرد در منطقه طارم
 عناصر پرنیاز منیزیم  کلسیم پتاسیم  فسفر نیتروژن

36/1 (درصد)  16/0  02/2  67/1  13/0  

سم روي منگنز آهن نیاز کمعناصر  بور   

گرم بر  میلی(
)مکیلوگر  499 5/52  5/17  5 4/24  

  
 زیتون هاي باغ درختان عناصر در برگغلظت  میانگین پراکنش -2-7-1

یک باغ، عالوه بر بررسی عملکرد و درختان  اي تغذیهبهترین روش ارزیابی وضعیت 
که بین  دهد میشان اکثر مطالعات ن. استکیفیت محصول، تجزیه تلفیقی خاك و برگ 

آزمون  شده  احداث هاي باغدر . رابطه کمی وجود دارد ها باغآزمون خاك و برگ در 
محل متابولیسم  ترین مهمترین و  برگ اصلی. استخاك مکمل تفسیر نتایج تجزیه برگ 

گیاه است و غلظت عناصر غذایی در برگ در مراحل خاصی از رشد و تکامل نبات قادر 
بنابراین تجزیه آن و تفسیر نتایج حاصله . قرار دهد تأثیررا تحت است عملکرد آن 

هاي کودي  تواند اطالعات خوبی از وضعیت تغذیه گیاه داده و متعاقب آن توصیه می
در زیتون  در برگبا توجه به حدود بهینه غلظت عناصر غذایی  .مناسب انجام پذیرد

ها و کمبود  باغ% 42ود منیزیم درکمب ،ها از باغ% 43 کمبود کلسیم در ،شهرستان طارم
  .ها مشاهده گردید از باغ %40نیتروژن در 
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  عنصر فسفر –زیتون منطقه طارم ن پراکنش عناصر غذایی در درختا -11شکل 

  

  
  نیتروژنعنصر  –زیتون منطقه طارم  درختانعناصر غذایی در غلظت  پراکنش - 12شکل 
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 عنصر پتاسیم –تان زیتون منطقه طارم عناصر غذایی در درخ غلظت پراکنش -13شکل 

  

  
  عنصر کلسیم –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم غلظت پراکنش  -14شکل 
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 عنصر منیزیم –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم  غلظت پراکنش -15شکل 

  

  
  گنزعنصر من –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم  غلظت پراکنش - 16شکل 
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 عنصر آهن –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم غلظت پراکنش  - 17شکل 

  

  
  عنصر بور –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم غلظت پراکنش  -18شکل 
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 عنصر روي –عناصر غذایی در درختان زیتون منطقه طارم  غلظت پراکنش - 19شکل 

  

  
  عنصر مس –در درختان زیتون منطقه طارم عناصر غذایی  غلظت پراکنش -20 شکل
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  زیتون معرفی عناصر ضروري در - 2-8
سازگاري داشته و در مقایسه با درختان میوه  گوناگون هاي خاكدرخت زیتون با 

با  هاي خاكتحمل بیشتري نسبت به میزان باالي نمک موجود در خاك و نیز  ،دیگر
، فسفر و پتاسیم در نیتروژن تعادل از میان عناصر غذایی،. درجه حاصلخیزي کم دارد

منظور از تعادل یعنی تمامی عناصر غذایی ضروري ( ختان زیتون بیشتر مدنظر استرد
نیز بور و روي ) ریزمغذي( مصرف کماز عناصر غذایی . )براي گیاه در حد کفایت باشد

یتون افزایش تولید ز حوي دربیشتر حائز اهمیت بوده کلسیم، منیزیم و گوگرد نیز به ن
با عنایت به شرایط اقلیمی کشور، زیتون نسبت  یگرد  عبارت به ).1384 ملکوتی،( مؤثرند

، پتاسیم، روي و بور بسیار حساس بوده و مصرف بهینه این چهار کود، نیتروژنبه کمبود 
به تغذیه  کوددهیلذا الزم است در برنامه . است اهمیت باهمراه با سایر کودها بسیار 

 کمبودالبته این بدان معنی نیست که . عناصر توجه کافی صورت گیرد درختان با این
فوق، باید ساالنه با تجزیه برگی  کوددهی، بلکه در کنار برنامه افتد نمیسایر عناصر اتفاق 

 شوداقدام  ها آن تأمیننیاز درخت به سایر عناصر تشخیص داده شود و نسبت به 
  .)1389 ،محمدي گلو  مستشاري(
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  کوديمنابع  -3
ضامن افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه  در گیاهایجاد تعادل بین عناصر غذایی 

گیاه هستند،  موردنیازحاوي عناصر غذایی  کودهایی کهبنابراین الزم است از تمام  .است
هاي  ي نتایج تجزیه براساس مقایسه. متعادل و براساس نیاز گیاه استفاده شود صورت به

، آمده دست بهتحقیقات  ي درنتیجهي کودي که  هاي بهینه ات غلظتبرگ و خاك با اطالع
شود چه عناصري باید به خاك و گیاه داده شوند و از مصرف چه عناصري  مشخص می

تأمین عناصر  منظور به .باغ برقرار شوددرختان  باید پرهیز شود تا تعادل عناصر غذایی در
و ) ارگانیک(آلی ع کودهاي شیمیایی، از انوا) ریزمغذي(مصرف  و کم) ماکرو(پرمصرف 

  .شود استفاده می) بیولوژیک(زیستی 
  

  آلی کودهاي -3-1
 و کود ورمی کمپوست ،کودهاي آمینه ،اسیدهاي هومیک ،حیوانی کودهايشامل 

  .است یستیز
  کودهاي حیوانیمصرف  -3-1-1

ك، نوع لی خاآتعیین مقدار کود حیوانی به فاکتورهایی نظیر ماده  براي طورکلی به
که  یهای خاكمثالً براي  .باید توجه داشت مورد کشت، بافت خاك، میزان بارندگی گیاه

 که ازآنجایی. مصرف نمود بیشترباید میزان کود حیوانی  هستندلی فقیر آماده  لحاظ از
  .است االجرا الزم زیر توصیهدچار کمبود مواد آلی هستند،  زیتون هاي باغ% 60

 انداز سایهکردن آن در  زیرخاكپخش و (کود حیوانی پوسیده  تن در هکتار 20مصرف 
  )درخت

ي  کامالً پوسیده حیوانی کیلوگرم کود15-20: )چالکود(زیتون رخت دهر  مصرف براي
  .شودمصرف  هر درختبراي در آخر زمستان  که کودها با سایر مخلوط شده

  
  هیومیک اسید دهايکو مصرف -3-1-2

اسیدي ضعیف   pHاین ماده ازآنجاکه .اند گرفتههوموس  مواد هیومیکی نام خود را از
هیچ  حقیقتاًاما ؛ شود میدارد و مشتق از هوموس است بنام هیومیک اسید هم شناخته 
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ریشه با  گسترش رشد .معدنی و آلی ندارداعم از  ،شده شناختهشباهتی به اسیدهاي 
ا اسید هیومیک ب .شود میافزایش راندمان سیستم ریشه  سبب ،مصرف اسید هیومیک

منابع  از سازد میدرختان میوه را قادر  ،سیستم ریشه تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود
اسید هیومیک  ،پژوهشگرانطبق گزارش  .بهتر استفاده کنند به شکل در خاكموجود 

نازك جانبی درختان زیتون را  هاي ریشه همچنین تولید نسبت ریشه به اندام هوایی و
و حتی  آبی کممصرف هیومیک اسید در خاك مقاومت به شوري و با  .افزایش داده است

 اسیدهاي. یابد یم یافته افزایش توجهی قابلمیزان ه مقاومت به سرمازدگی در درختان ب
رشد ریشه و اندام  ،کودهاجذب  ،تعادل غذایی بافت گیاه مطلوب روي هیومیک اثرات

سماوات و  و 1384 ،وتی و سماواتملک( .درختان دارند کیفیت میوه عملکرد و ،هوایی
  ).1380همکاران، 

  
   زیتوندر تغذیه  زمان و میزان مصرف اسید هیومیک -17 جدول

  .)1396و همکاران،  طاهري ؛1391،و همکاران محمدي(

  
  کودهاي اسیدآمینهف مصر -3-1-3

از اهداف کشاورزي پایدار ی یک باغی رشد بهتر محصوالت براي آلی استفاده از کودهاي
 باشند میگیاهی  هاي سلولدر ترکیبات موجود  ترین مهماز  ها پروتئین. شود میمحسوب 

  مقدار مصرف  مصرف ينحوه  نوع کود  زمان
باز  از پیشروز 15

پاشی محلول  هیومیک اسید  ها گلشدن    در هزار 2 

پاشی محلول  هیومیک اسید  ها گلبرگزش بعد از ری در هزار 2   

پاشی محلول هیومیک اسید  ها هستهسخت شدن  در هزار 2   

از اوایل فصل رشد تا 
هر گرم براي  15-10  خاکی  پودري هیومیک اسید  میوه سایزگیريزمان 

  درخت

  کیلوگرم در هکتار 5  سیستم آبیاري  هیومیک اسید  اسفندماهدر اواخر 



 27                                     زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف لاصو

 

 

 .دارند و انتقالی شرکت متابولیکی اصلی اعم از ساختاري، آنزیمی، هاي واکنشکه در تمام 
) 3 هوایی هاي روزنهبر  تأثیر) 2محیطی  هاي تنشمقاومت گیاه در هنگام بروز  افزایش) 1

محصول  و کیفیافزایش کمی ) 5 افشانی گردهالقا فرآیند  )4 یاهگتقویت سیستم ایمنی 
افزایش سرعت رسیدگی محصول ) 7افزایش دوره ماندگاري محصول بعد از برداشت ) 6
 کلروفیل در اسیدهاي آمینه مانند گلیسین با افزایش. يریزمغذافزایش جذب عناصر ) 8

موجب بهبود کیفیت و  ،در درختان میوهC/N  افزایش فرایند فتوسنتز و نسبت گیاه و
 ).1395 ،و همکاران مستشاري( دنگرد میکمیت محصول 

  
  روش مصرف اسیدآمینه

باعث  تواند میهمراه عناصر غذایی  اسیدآمینه هاي محلولاستفاده از  که ییازآنجا
 صورت بهطول رشد میوه در زمان لذا  شودت باغی محصوالو کیفیت بهبود عملکرد 

  ).1395 مستشاري و همکاران،( شود میهمراه آب آبیاري توصیه  یا و پاشی محلول
  
  کمپوستورمی مصرف -3-1-4

شیمیایی و بیولوژیکی خاك بوده و  ،فیزیکی هاي ویژگی کننده اصالحکمپوست  ورمی
هرز ف و بذر عل زا بیماري هاي میکروارگانیسمبو،  هرگونهوزن مخصوص کم، فاقد  وه برعال

غذایی ی ودهاي آلی داراي میزان عناصر اصلکمپوست در مقایسه با سایر ک ورمی. است
 هاي فعالیتر ، فسفر و پتاسیم که دنیتروژنباالتري است و عالوه بر عناصر ماکرو مانند 

و منگنز نیز  روي ارند حاوي عناصر میکرو مانند آهن، مس،حیاتی گیاه نقش اساسی د
 فراهمبا داشتن موادي مانند ویتامین و اکسین، موجبات رشد گیاه را  کوداین . است
. شوند توسط گیاه جذب می آسانی بهکمپوست  ورمی تمام عناصر غذایی موجود در. آورد می

 ازحد بیشده و مانع از جذب موجود در خاك را تثبیت کر کمپوست عناصر سنگین ورمی
 زایی ریشهبذر را تحریک کرده و  زنی جوانهکمپوست  ورمی. شود می توسط گیاه ها آن

ي چشمگیر طور بهکمپوست عملکرد کمی و کیفی گیاه را  ورمی. کند تشدید می را ها قلمه
  .دهد افزایش می
 ،پوسیده وانیهمراه با کود حی چالکود صورت بهیلوگرم ک 2-3: براي هر درختمصرف 

  ).1395 مستشاري و همکاران،(زمستان در اواخر فصل 
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مصرف کود زیستی - 3-1-5  
به همزیستی میکوریزي  توجه ،باغی کشورمحصوالت  در تولیدنیل به پایداري  منظور به

میکوریز آربسکوالر از  هاي قارچآورنده این نوع همزیستی یعنی  به وجود ریزجاندارانو 
نقشی کنترلی در  نوعی بهخاکزي  ریزجانداراناین  چراکه .است ورداربرخ اي ویژهاهمیت 

را در جذب آب و  تأثیرکه بیشترین  مکانی تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان،
 ).1395 مستشاري و همکاران،(نمایند  میایفا  ،اند قائلعناصر معدنی براي آن 

  
  هاي بیولوژیکروش مصرف کود

، مایه تلقیح )تولید نهال منظور به(گلدانی ي کاشت گیاهان برا: مصرف گلدانی
 در خاك بستر گیاه و در ناحیه زیر ریشه الیه یک صورت بهتوان  هاي میکوریزي را می قارچ
وجود  گیاه تماس مستقیم اي ریشهو سیستم  شده اضافهبین قارچ  که طوري به داد قرار

گلدان مخلوط و سپس نسبت به کاشت گیاه داشته باشد و یا مایه تلقیح قارچ را با خاك 
   .اقدام نمود

هاي میکوریزي  بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ: هاي جدید باغ احداث
توان مایه  در این زمان می. استها  هاي جدید و در زمان کاشت نهال در زمان احداث باغ

براي کاشت  شده  گرفتههاي میکوریزي را در کف حفره یا گودال در نظر  تلقیح قارچ
و اطمینان از تماس مستقیم ریشه  لهنهال در چا قرار دادننهال اضافه کرده و پس از 

مواد شیمیایی و  - گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی
شت براي کا شده تهیههاي میکوریزي را با مواد  توان مایه تلقیح قارچ پر نمود و یا می آلی

براي کاشت نهال از این  شده  گرفتهدر نظر ه نهال مخلوط کرده و براي پر کردن چال
  .)1396 رجالی،(نمود ترکیب استفاده 

بهترین مکان براي استفاده از  ها و خزانه ها نهالستان :ها مصرف مناسب براي خزانه
ت در خزانه بستر کش عنوان بهزیرا معموالً موادي که . باشند هاي میکوریزي می قارچ

هاي میکوریزي  گیرند، اعم از مواد آلی و معدنی عموماً فاقد قارچ قرار می مورداستفاده
به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه در یک فضاي محدود،  که اینهستند و دیگر 

توان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیستی میکوریزي را در تمامی  می
 بهترین حالت. آورد به وجودو یا خزانه  در نهالستانهاي موجود  و یا قلمه ها نهال
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مخلوط کردن آن با  ،میکوریزي در نهالستان و خزانه هاي قارچاستفاده از مایه تلقیح 
پس از تهیه بستر ترکیبی با . استدهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص  مواد تشکیل

  .)1396 رجالی،( شود ها اقدام می نهالیا  ها قلمهنسبت به کاشت  ،قارچ
  
  شیمیایی کودهايمصرف  - 3-2

-مصرف کود به روشیکی از اصول اساسی تغذیۀ گیاهی و رفع نیاز کودي گیاهان، 
هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی  طورکلی به .است گوناگونهاي 

تفاوت  کود دادنبیاري روش نوع کشت و سیستم آ ،و بسته به نوع کودبوده آن حداکثر 
  .پردازیم می ها آنکه در زیر به معرفی  کند می

  
  روش چالکود  -3-3

هاي آبیاري،  در آب کربنات بیهاي آهکی، زیادي  به دلیل حضور آهک فعال در خاك
درختان و با عنایت  انداز سایهکود در ) پخش سطحی( غیرصحیحمصرف  ،کمی مواد آلی

و سولفاته و عدم رعایت  فسفاتکودهاي  ویژه بهاي مصرفی کوده بیشتربه کمی تحرك 
و  بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور دچار عدم تغذیه صحیح و مصرف صحیح

اولویت خاصی  ،هاي میوه در باغ کوددهیبه همین دلیل بیان روش صحیح  .هستند کافی
عمال روش چالکود ا کوددهیهاي صحیح  ترین روش یکی از بهترین و ساده .یافته است

روش چالکود به این صورت است که بسته به سن و حجم شاخ و برگ بوته، دو تا  .تاس
انداز  متر در قسمت انتهایی سایه سانتی 40تا  30و به عمق  50تا  30چهار چاله به قطر 

درخت و در مسیر عبور آب حفر نموده و توسط مخلوط کودهاي آلی و شیمیایی پر 
ها باید در زیر  شوند، چاله اي آبیاري می که با آبیاري قطره هایی باغ در .شود می

پایان فصل خواب و  ،بهترین زمان تغذیه به روش چالکود .قرار داده شوند ها چکان قطره
 ،در توصیه کودي درختان زیتون که اینعنایت به  با .از شروع فصل رشد است پیش

جدول ذیل توصیه  در ،اك ارجحیت دارداستفاده از نتایج آزمون برگ به نتایج آزمون خ
  .شده است ارائه) 1389 ،محمدي گلمستشاري و (پژوهشی  هاي یافته براساسعمومی 

  



                              زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف اصول                                     30
 

  بارور ت زیتونهر درخ چالکود برايتوصیه کودي  - 18جدول 

  کیلوگرم 5/1اوره   اوره یا سولفات آمونیوم، بسته به سن درخت
  کیلوگرم 2سولفات آمونیوم 

  گرم 200  یپلتر سوپرفسفات
  گرم 300  سولفات پتاسیم
  گرم 300  سولفات منیزیم

  مرگ 200  آهنسکوسترین 
  گرم 250  سولفات روي
  گرم 150  سولفات منگنز
  گرم 50  سولفات مس
 گرم 100  اسید بوریک
  کیلوگرم 15-20  کود حیوانی

  
 در اواخـر  گـر نیمـی دی در آخر زمستان همراه با سایر کودها و نیتروژنه کود  از سوم دو -

  .بهار مصرف شود
سـولفات مـس،    کودهـاي  از مصرف ورمس و ب عنصر باال بودن به دلیلدر منطقه طارم  -

  .شودچالکود خودداري  صورت بهاسید بوریک 
و توصیه براي کودهاي شیمیایی از طریـق آزمـون خـاك     ترین دقیقاست  به ذکرالزم  -

  استبرگ  آزمون
  .شود خودداريو نیترات آمونیم  مصرف اسید بوریک بودن خاك از شور لبدر صورت  -
  .شودخاك تکرار  آزمون درختان زیتون هر سه سال براساس چالکود در -
  

      
  چالکود در درختان زیتون صورت بهطریقه مصرف کود   - 21 شکل
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  پاشی محلول وشر  -3-4
کشاورزي در انواع محصوالت  کوددهیو کاراي  مؤثر هاي روشاز  یکی تغذیه برگی،

در اختیار شاخه، برگ  مستقیماً در اسرع وقت و توان عناصر غذایی را بوده و توسط آن می
به  کوددهیتوجه به سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه،  با .داد قرارو میوه گیاه 

هستند، روش  موردنیازکه به مقادیر کم  ها ریزمغذيبراي تأمین  ویژه بهروش محلول 
بسیار عمیق دارند و رساندن  هاي ریشهخصوصاً براي درختان که  ،ناسبی استبسیار م

خیلی پایینی همراه خواهد بود، بهتر است  راندمان بااز راه خاك  ریزمغذيمقادیر کم مواد 
البته در این روش غلظت عناصر غذایی . تأمین شود پاشی محلولاین مورد به طریق 

 پاشی محلول .کار و جذب مواد دارد هنتیج در یپاشیده شده روي برگ نقش بسیار مهم
در برطـرف کـردن کمبود عناصر و  تواند میها عناصر غذایی در کنار کاربرد خاکی آن

  .باشـد مؤثرعملکـردي  هاي شاخصبهبود 
  

  زیتونعناصر غذایی براي محصول  پاشی محلولدستورالعمل 
پاشی نیز به روش زیر محلول ،در توصیه کودي درختان زیتون عالوه بر مصرف چالکود

  .شودتوصیه می
) فروردین و اردیبهشت(دهی از شکوفه پیش هزار در  پنج کاربرد اوره با غلظت: نیتروژن - 

 .)مرداد( ها هستههنگام سخت شدن  و
شروع رشد  ،هزار در  پنجپاشی عنصر روي از منبع سولفات روي با غلظت محلول: روي - 

 .انجام پذیرد ها گل از باز شدن پیشو  هاشاخسارِ
از باز  پیشدو هفته  ،در هزار 3-5با غلظت  پاشی محلول صورت بهکود میکرو کامل  - 

 .شودمصرف  ماه فروردین در اواخریا  ها گلشدن کامل 
 - محلول: روباز باز  پیش ،هزار در  پنجر از منبع اسید بوریک با غلظت وپاشی عنصر ب

 .صورت پذیرد ها گلشدن 
 در  پنجروي و اسید بوریک با غلظت  سولفات اوره، پاشی محلولمیوه  پس از برداشت - 

 .انجام پذیرد هزار
باز شدن  از پیش روز 15هاي  زماناسید هیومیک با غلظت دو در هزار در  پاشی محلول - 

 .شودمصرف  ها هستهسخت شدن  و ها گلبرگبعد از ریزش  ،ها گل
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با غلظت پنج در هزار در زمان تشکیل  دار کلسیمنیترات کلسیم یا کودهاي  پاشی محلول - 

  .میوه و سخت شدن هسته
  

 پاشی محلولفنی به هنگام  هاي توصیه

خواهد بود و رعایت نکات زیر ضروري  مؤثرتراگر صبح یا عصر انجام گیرد  پاشی محلول
  :است
  .باشد گراد سانتیدرجه  29تر از پائین پاشی محلولحرارت محیط در هنگام   -1
  .، آبیاري باغ و مزرعه انجام گیردپاشی محلولبعد از بهتر است  -2
  .درصد باشد 70رطوبت نسبی هوا باالتر از  پاشی محلولدر هنگام   -3
  .اختالل ایجاد نکند پاشی محلولباشد تا در  حد کمسرعت باد در  -4
5- pH باشد 6-8در محدوده بین  ،شده  تهیه هاي محلول.  
براساس توصیه شرکت تولیدکننده (ها  آنر متقابل شده و اث  نوع ترکیبات پاشیده  -6
  قرار گیرد توجه مورد )کود

ماده سیتوویت یا  ،شده  تهیه به محلول کودبا توجه به روغنی بودن برگ زیتون  -7
 .اضافه شود )لیتر آب 1000در  لیتر میلی 200 -250( شویی ظرفمایع 

  

     
  درختان زیتون پاشی محلول -22شکل 
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  ه تغذیه جامع زیتون براساس مراحل رشد فنولوژیکی برنام -4
  

  برنامه تغذیه جامع زیتون براساس مراحل رشد فنولوژیکی  -19جدول 
 )1389محمدي،  مستشاري و گل(

  

  مقدار مصرف  مصرف ينحوه  نوع کود  زمان

  کود کامل  ها جوانهقبل تورم 
  گرم براي هر درخت 50-30  آب آبیاري همراه

  در هزار 2- 4  پاشی محلول

پتاسیمی  کودهاي  رشد جوانه
  در هزار دو الی سه بار 2.5  پاشی محلول  محلول

  از پیشروز  15
  ها گلباز شدن 
  

  در هزار 5  پاشی محلول  اوره
  در هزار 3- 5  پاشی محلول  کود میکرو کامل
  در هزار 2  پاشی محلول  اسیدهیومیک
  در هکتار کیلوگرم 30  کودآبیاري  نیترات آمونیوم
  در هزار 5  پاشی محلول  اسید بوریک
  در هزار 5  پاشی محلول  سولفات روي

بعد از ریزش 
  ها گلبرگ

  کود کامل
  هر درخت گرم براي 30  آب آبیاري همراه

  در هزار 2- 4  پاشی محلول
  در هزار 2  پاشی محلول  اسیدهیومیک

  در هزار3  پاشی محلول  دار کلسیم اسیدآمینه  تشکیل میوه
  سخت شدن

  زیتونسته ه
  در هزار 5  پاشی محلول  اوره

  در هزار 2  پاشی محلول  اسید هیومیک

از  پیشهفته  6
  برداشت

  دار کلسیم اسیدآمینه
  پاشی محلول

  در هزار3
  در هزار 3  پتاسیم دار اسیدآمینه

پس از برداشت 
  میوه

  )فروت ست(

  در هزار 3  پاشی محلول  سولفات روي
  هزاردر  3  پاشی محلول  اسیدبوریک

  در هزار 3  پاشی محلول  اوره
  در هزار 3  پاشی محلول  پتاسیم دار اسیدآمینه



                              زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف اصول                                     34
 

 ي زیتون در شرایط شور برنامه تغذیه - 4-1

ش کاه براي پتاسه کودهاي و )روي سولفات (روي پاشی محلول شور هاي خاك در -1
خوش  ،1381 ،سیادت وگفتارمنش  خوش( انجام شود درختان برگ روي بر شوري اثر

  .)1378 ،و همکاران هاجر میالنیو م1380و همکاران، گفتارمنش 
 بهبود موجب، هیومیک اسیدهاي مانند آلی اسیدهاي از استفاده شور هاي در خاك -2

  .)1396 ،و همکاران طاهري( شود میزیتون  نادرخت رشد
لفات سو بر پتاسیم نیترات کود از استفاده است، باال کلر غلظت که شور مناطق در -3

  .دهد می کاهش را کلر جذب که چرا دارد ارجحیت پتاسیم
 از دارد وجود كاخ و آبیاري  آب در) مسمومیت( بود بوربیش مشکل که مناطقی در -4

  .شود خودداري بور حاوي کودهايکاربرد  و پاشی محلول
 ،یتروژننبهتر است  ،گردندآبیاري می شور آبکه با  هایی باغدیم و نیز در  هاي در باغ - 5

سولفات پتاسیم و  ،منظور اورهبه همین  .استفاده شوند پاشی محلول صورت بهفسفر و پتاسیم 
فسفر و پتاسیم  پاشی حلولم .شود برده کار بهدو درصد  مونیوم فسفات هریک با غلظتآمنو

اواخر  تا ماه  فروردیناز اواخر  ،بار یکهر دو هفته اوره  پاشی محلولولی  ماه  فروردیندر اواخر 
  .)1380ملکوتی و طباطبایی،( انجام شود ماه شهریور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 35                                     زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف لاصو

 

 

  نابعم
 تجزیه براي گیاه و آب خاك، برداري نمونه راهنماي. 1375 .، ماحیاییو  .ر امیري، -1

 .تحقیقات خاك و آب موسسه. 11نشریه . آزمایشگاهی

  امه وزارت کشاورزي،انتشارات معاونت طرح و برن. آمارنامه کشاورزي. 1395. نام بی -2 
  .ایران. تهران

معاونت . 510نشریه شماره . دار شیبدستورالعمل احداث باغ در اراضی . 1388. نام بی -3
هاي نظام راهبردي، وزارت جهاد کشاورزي، دفتر نظام فنی اجرایی، موسسه پژوهش

  .ریزي و اقتصاد کشاورزي برنامه
مدیریت منابع شرکت  ،انه به تفکیک استانبارندگی تجمعی روز گزارش .1397 .نام بی -4

  وزارت نیرو، آب ایران
اصالح اراضی شور بایر با . 1380 .پ ،و مهاجر میالنی .ر ،م، وکیل.گفتارمنش، اخوش -5

 .تهران، ایران. 1شماره  15مجله علوم خاك و آب ایران، جلد . شستشو و کشت جو

و محصوالت باغی در  ها سبزيعدنی تغذیه م. 1381 .، حسیادت و .گفتارمنش، اخوش -6
  .انتشارات معاونت امور باغبانی کرج. شرایط شور

نشر آموزش . ریموند لوزرت و ژرارد بروس: تألیف). ترجمه(زیتون . 1376. درویشان، م -7
  .کشاورزي

. گوناگونها در اکوسیستم  کاربرد آن. هاي میکوریزي آشنایی با قارچ. 1396 .رجالی، ف -8
تحقیقات خاك و آب، تهران،  ي مؤسسه. سازمان تات. شر آموزش کشاورزين. هندبوك

  .نایرا
اثر تنش سدیم کلرید بر . 1385 .، عطالیی و. م ،بابا الر ،.حلسانی،  ،.رضایی، م - 9

، 37جلد  .مجله علوم کشاورزي ایران. رشد میزان عناصر پنج رقم زیتون هاي شاخص
  .301-293 ، صفحه4شماره 

کمپوست بر روي  ورمی تأثیر. 1380 .، عضمیرپور و .، اکزیانل، .سسماوات،  -10
 .20شماره . نشریه علوم و صنایع کشاورزي. فرنگی گوجه هاي شاخص

. 1396 .ع.م ،و شاکري. م ،مستشاري ،.ت زمان،خوش ،.م بصیرت،. طاهري، م -11
 .دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و تغذیه درختان زیتون



                              زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف اصول                                     36
 

اثر تنش شوري بر برخی . 1394. س ،و قبادي .ب ،نسببهرامی ،.لیایی، فع - 12
، 4فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد . تبادالت گازي برگ در چهار رقم زیتون هاي شاخص
  .59-51، صفحه 12 شماره

بررسی صفات مهم مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی . 1385. محمدي، مگل -13
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع . شده زیتون آوري جمع ايه ژنو تیپتعدادي از 

  .گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. طبیعی استان قزوین
کاربرد اسید  تأثیر. 1391 .ح.س ،و ناظر کاخکی .ل ،تابنده ،.م ،طاهري ،.محمدي، م -14

اولین همایش . کمی و کیفی رقم کرونائیکی در استان زنجان هاي ویژگیهیومیک بر 
  .زیست محیطسعه پایدار کشاورزي و ملی تو

و تعیین حد  اي تغذیه هاي ناهنجاريشناخت . 1389 .م ،محمدي گل و .م ،مستشاري -15
گزارش پژوهشی موسسه . مطلوب غلظت عناصر غذایی در درختان زیتون استان قزوین

  .87-1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي صفحه. خاك و آب
 و .ع ،مجیدي ،.، ااخیانی ،.م ،بصیرت ،.ا ،، بایبوردي.نژاد، اسرويخ ،.مستشاري، م -16

  .وزارت جهاد کشاورزي. سازمان تات. راهنماي تغذیه انگور. 1395 .ح.م .،سدري
راهنماي . 1381 .ح.م ،ضرابیو  .و ،، شیرزاد.، حیعصمت ،.ع ،، خزینی.ف.م مسچی، -17

  .عاونت امور باغبانیم ،وزارت کشاورزي. برداشت و داشت ،کاشت :زیتون
اسید هیومیک (استفاده از اسیدهاي آلی  ضرورت .1384. ح.م ،سماوات و .م ملکوتی، -18

. 463نشریه فنی شماره . افزایش کمی و کیفی محصوالت کشاورزي در) فلویک و
موسسه تحقیقات خاك . سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. وزارت جهاد کشاورزي

 .و آب

 عناصر غلظت مطلوب حد. 1384. ص ،و مولوي .م ،غیبی ،.ف ،مشیري ،.ج.ملکوتی، م -19

نشر . 406ي  ي فنی شماره نشریه باغی و زراعی محصوالت از برخی و خاك در غذایی
 .تهران، ایران. ي تحقیقات خاك و آب مؤسسه. سازمان تات. آموزش کشاورزي

میوه  هاي باغهینه در مدیریت تغذیه ب. 1380 .ج.س ،طباطباییو . ج.ملکوتی، م -20
  .تهران. جهاد کشاورزي وزارت. کشور



 37                                     زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف لاصو

 

 

تغذیه گندم در شرایط شور . 1378 .س ،سعادت و. ر ،، وکیل.مهاجر میالنی، پ -21
نامه گندم، جلد  ویژه. اك و آبمجله علوم خ. مؤسسه تحقیقات خاك و آب. استان قم

  .196-187 ، صفحه6شماره ، 12
شوري ناشی از کلریدسدیم بروي رشد، میزان کلروفیل اثر تنش . 1376. س موسوي، -22

) ارقام زرد روغنی(قندهاي محلول، جذب انتقال عناصر در دو رقم زیتون بومی 
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران نامه پایان

23- Arzani, K. and Arji, I. 2002. The response of young potted olive cv. Zard 
to water stress and deficit irrigation, Acta Hort, 5886:419-422. 

24- Bergman, W. 1992. Colour Atlas Nutritional disorders of plants, phasyn 
Press, Stutgart, Germany, P 386. 

25- Dichio, B., Roman, M., Nuzzo, N. and Xiloyannis, C. 2000. Soil water 
availability and relationship between Canopy and root in young olive 
trees (cv.Coratina). 4th International symposiumon Olive Growing, Bari, 
Italy, Absteract, p 20. 

26- Ferguson, L., Steven, S. and Martin, G.C. 1994. Olive production 
manual university of California, p 156. 

27- Gorham, J., Wyn. Jones, R.G and McDonnell, G. 1985. Some 
mechanisms of salt tolerance in crop plants. 

28- Gucci, R. and Tattini, M. 1997. Salinity Tolerance in Olive Horticultural 
Reviews, 21. 177- 214. 11. Hartman, H. T., K. Uriu, & O. Lilleland. 
1966. Olive nutrition. In: H. F. Childers (ed.), Fruit Nutrition. 

29- Hartman, H., Uriu, T.K. and Lilleland, O. 1966. Olive nutrition. In: H. F. 
Childers (ed.), Fruit Nutrition.Horticultural Publications, the State 
University – Rutgers, Brunswick, NJ, P 252-261. 

30- Lioyd, J., Kriedemann, P.E. and Syvertsen, J.P. 1987. Gas exchange, 
water relations, and ion concentration of leaves of salt-stressed 'Valencia' 
orange, Citrus sinensis (L). Osbeck. Austral, Plant Physiol, 14:387-396. 

31- Marcelo, M.E., Jordao, P.V., Soveral-Dias, J.C., Matias, H. and Rogado, 
B. 2002. Effect of nitrogen and magnesium application on yield and leaf-
n and mg concentrations of olive trees cv. Picual. Acta Horticulturae, 
586: 329-332. Plant Soil, 89:15-40. 

32- Verma, H.S. and Singh, R.P.1992. Olives. In: Mitra, K.S., Bose, T.K. 
and Rothoer, D.S. (eds). Temperate Fruits. Pp. 519-548. 



                              زیتون استان قزوینهاي  کود در باغ بهینه تغذیه و مصرف اصول                                     38
 

 


